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П Р О Т О К О Л 
 

№ 49 
  

София, 16.03.2016 година 

 
 

Днес, 16.03.2016 от 10:13 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов. 
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право 

на глас).  

 

На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти от 

КЕВР. 
 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му.  

 

„ТЕЦ Свищов“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР 

с изх. № Е-ЗЛР-И-84/14.03.2016 г. и изпраща свои представители. На заседанието се явиха: 

 г-н Константин Николов – председател на СД; 

 г-жа Соня Георгиева – изпълнителен директор; 

 г-н Петьо Петров – изпълнителен директор.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление от „ТЕЦ 

Свилоза“ АД (с ново наименование „ТЕЦ Свищов“ АД ) за изменение на лицензия № Л-

122-03 от 23.04.2003 г.  за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. 

Докладът е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 

46/14.03.2016 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителите на „ТЕЦ Свищов“ АД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 

 

К. Николов: 

Съветът на директорите разгледа така съставения доклад, изготвен от работната 

група, и направените в него констатации. Считаме, че много точно и правилно работната 

група е констатирала фактите около изграждането и пускането в действие на новия 

турбоагрегат, т. н. ТГ 3, в топлоелектрическата централа с новото наименование „ТЕЦ 

Свищов“ АД. С констатациите ние сме напълно съгласни. Новата турбина, затова тя е 

изградена и монтирана, е с повече от 10% по-ефективна от съществуващите турбини. 
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Правилно в констатациите е направено заключението, че вследствие на работата с нея ще се 

получи по-ефективна работа като цяло. В кондензационната и топлофикационната част ще 

бъдат икономисани емисии, тъй като с по-малко количество пара ще се произвеждат тези 

МW, оттам ще се доведе до икономия на въглища, оттам и на емисии СО2. Като цяло 

нашето мнение е, че докладът на работната група точно е отразил ситуацията около нашето 

искане да бъде допълнена лицензията с новата турбина 3 в „ТЕЦ Свищов“ АД. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Александров:  

Няма постъпили от дружеството нови факти и обстоятелства, които имат 

отношение към изводите. Работната група се придържа към така направените  изводите и 

заключения в доклада.  

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на 

„ТЕЦ Свищов“ АД. 

 

И. Н. Иванов: 

Работната група, а след това и Комисията с разисквания разгледа и прие доклада. 

Това, което Вие съобщихте, беше наистина отразено и подробно развито в доклада на 

работната група.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са 

изяснени пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на 

КЕВР и на нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.03.2016 г. за вземане на решение относно 

заявление от „ТЕЦ Свилоза“ АД (с ново наименование „ТЕЦ Свищов“ АД ) за изменение на 

лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г.  за дейността „производство на електрическа и 

топлинна енергия“. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-И-84/14.03.2016 г. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

................................................. 

 (Р. Осман) 

 

.................................................   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Г. Златев) 


